
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind propunerea de schimbare a destinației imobilului C2,  în care a funcționat Grădinița nr.1 

Groșani, în vederea demolării   
   Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, modificat şi 
completat ulterior; 
             Având în vedere  Referatul de aprobare al  domnului  Daneluș Costea, Primar al  orașului 
Slănic, nr. 446/25 din 15.01.2021, în calitatea sa de iniţiator al proiectului   şi Raportul  de specialitate 
al Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului , cadastru și registru agricol nr.586/86 din  21.01.2021, 
cu  privire la necesitatea şi oportunitatea schimbării destinației imobilului C2 în care a funcționat 
Grădinița nr.1 Groșani, în vederea demolării   
          Ținând seamă de avizele, cu caracter consultativ,  ale comisiilor de specialitate ale consiliului 
local. 

Având în vedere prevederile : 
-  art. 112 , alin.(6) din Legea nr.1/05.01.2011, Legea Educației Naționale , cu modificările şi 

completările ulterioare 
   În temeiul art  129 alin. (2) lit. c), alin. (7) lit. a),  art. 139, alin.(1)  şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  

din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;    
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1. – Se propune schimbarea destinației  imobilului C2, situat în strada Ștefan cel Mare 
nr.24, T21, PCc 82, în suprafață de 116 mp, înscris în Cartea Funciară cu nr.20532, NC 20532,   în care 
a funcționat Grădinița nr.1 Groșani, în vederea demolării .  
 Art. 2. – Schimbarea destinației se va face, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, 
după obținerea avizului conform, iar terenul rămas liber după demolarea construcției C2 va rămâne  în 
domeniul public al orașului Slănic,  parte din baza materială a învățămăntului preuniversitar de stat. 
             Art. 3. – Împuternicește Primarul orașului Slănic, prin Serviciul urbanism, amenajarea 
teritoriului, cadastru registru agricol și alte activități auxiliare, să efectueze toate demersurile necesare, 
în vederea obținerii  avizului  Ministrului Educației Naționale , cu respectarea art.9 din  Ordinului nr. 
5.819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului  conform,  pentru schimbarea 
destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și 
condițiile necesare acordării acestuia. 
             Art. 4. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general al  
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  Aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Slănic. 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
EMIL MEȘTERU 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                    SECRETAR general al oraşului , 
                                                                                                                Cojocaru Isabela Cerasella                                                                        
Slănic, 28 ianuarie 2021 
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Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”,0„împotrivă” şi 0„abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8 (majoritate simplă) 
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